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Deregulasi perbankan di lndonesia, terutama mengenai ketentuan tentang 
pembebasan suku bunga yang diatur oleh perbankan dan kemudahan mendirikan bank 
membuat semakin pesatnya perkembangan industri perbankan. Kompetisi perbankan di 
dalam negeri semakin ketat, apalagi dengan adanya perkembangan teknologi komputer 
dan telekomunikasi serta adanya tantangan pelaksanaan AFTA tahun 2003, maka 
dituntut suatu tingkat pelaksanaan bank yang sangat profesional. 

PT Bank Rakyat lndonesia (Persero) yang dikenal dengan nama BRI merupakan 
bank komersial yang juga mengalami pasang surut pertumbuhan akibat perubahan 
lingkungan yang terjadi disekitarnya. Dalam melakukan adaptasi dengan lingkungannya 
BRI mengadakan transformasi organisasi untuk menghadapi perubahan-perubahan 
yang terjadi baik dari segi perkembangan perekonomian, peraturan baru perbankan 
maupun dari persaingan perbankan yang semakin meningkat. 

Pengertian Transformasi Organisasi adalah suatu perubahan yang menyeluruh 
dari organisasi baik yang bersifat mendasar maupun strategis yang tujuannya adalah 
agar organisasi tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Pendekatan yang 
dilakukan oleh BRI dalam melakukan transformasi organisasi adalah dengan 
menggunakan konsep unit bisnis strategis atau Strategic Business Unit (SBU). Dalam 
melakukan kegiatan operasionalnya, BRI membagi organisasinya menjadi 4 SBU, yaitu 
invesment banking, corporate banking, retail banking, dan micro banking. 

Proses transformasi yang dilakukan ternyata tidak berjalan mulus. Berbagai 
oermasalahan timbul karena dennan melakukan transformasi, maka oola oikir (mindset) 
yang selama ini berjalan, harus direvisi. Hal inilah yang menyebabkan p&lunye analisis 
terhadap transformasi organisasi yang dilakukan BRI. Karena sejak pelaksanaan ' 
konsep transformasi organisasi dengan konsep SBU, hanya SBU Micro Banking yang 
lebih fokus dan jelas accountability-nya. Oleh karena itu penelitian ini mengambil studi 
kasus pada pola hubungan internal organisasi SBU micro banking, terutama berkaitan 
dengan upaya peningkatan kinerja usaha, dengan batasan masalah liubungan antar 
SBU Micro Banking dan SBU Retail Banking. 

Data diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden dan berbagai 
data sekunder lainnya. Pengolahan data dilakukan dengan chi square, ranking likert, 
dan analisa trend. Dari jawaban para responden yang dijadikan input dalam pengolahan 
data, nilai chi square yang dihasilkan berada diatas nilai kritis standar chi square yang 
terbesar, dimana nilai standar chi square tersebut dengan derajat bebas (degree of 
freedom (df) = 4 adaiah 9,49 (untuk tingkat kepercayaan 95 persen , dan 13,28 (untuk 
tingkat kepercayaan 99 persen). Hanya beberapa dari hasil pengolahan data atas 
jawaban responden yang nilainya berada dibawah 9,49. Sedangkan hasil lainnya berada 
diatas 9,49, antara 9,49 - 13,28, dan diatas 13,28. Maksudnya dengan memakai dua 
tingkat kepercayaan, 95 persen dan 99 persen adaiah untuk meyakini hasil pengolahan 
data tersebut. Sebab untuk penelitian sosial, sebenarnya tingkat kepercayaan 95 persen 
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telah rnencukupi, narnun tentu akan lebih baik jika rnernakai tingkat kepercayaan 99 
persen yang toleransi kesalahan sangat kecil hanya 1 persen+. 

Hasil pengujian chi square ini rnenunjukkan bentuk organisasi BRI yang baru, 
dirnana unit rnenjadi unit bisnis yang terpisah dari cabang (micro banking), merniliki 
perbedaan yang signifikanlsecara nyata dengan bentuk organisasi BRI lama (pada saat 
cabang rnasih rnernbawahi unit). Hal ini dibuktikan dengan nilai uji chi square yang 
berada pada batas atas standar nilai chi square. 

Dari hasil pengujiandengan ranking likert (skala 1 sarnpai 5), bentuk organisasi 
baru diberi penilaian lebih baik dibanding bentuk organisasi lama. Artinya harnpir pada 
keseluruhan aspek, transformasi yang dilakukan ditanggapi positif oleh para responden. 
Aspek yang dimaksud antara lain ; penanganan usulan prornosi pegawai BRI unit, 
intensitas perternuan, perhatian dalarn ha1 rnobilisasi dana, dan lain-lain. Sedangkan 
aspek yang tidak berbeda signifikan adalah ; penanganan masalah logistik, masalah 
kualitas Sumber Daya Manusia, dan kebijakan kantor pusat dalam pengembangan 
bisnis. Aspek yang tidak berbeda signifikan ini mengindikasikan masih perlunya 
berbagai pernbenahan dalarn proses transforrnasi yang dilakukan. 

Ditinjau darisegi kinerja keuangan, secara umurn transforrnasi yang dilakukan 
rnernberikan darnpak positif. Hal ini ditunjukkan dengan trend perubahan laba dan 
jurnlah sirnpanan yang kenaikannya lebih besar pada saat setelah transformasi yang 
dilakukan. Sedangkan jurnlah tunggakan, walaupun kecendrungan (trend) yang 
ditunjukkan tidak sebagus kecendrungan perubahan laba dan sirnpanan, namun pada 
Kanwil-kanwil yang melakukan transformasi, jurnlah tunggakan yang ada 
memperlihatkan kecenderungan ke arah yang positif, artinya ada kecendrungan 
perubahan yang terjadi adalah sernakin kecil. 

Hasil pengolahan data juga rnengindikasikan bahwa terjadi penolakan terhadap 
perubahan (resistance to change) pada cabang terhadap transformasi yang dilakukan. 
Pada kantor cabang, dari jawaban responden, lebih rnernperhambat dalam ha1 arnbil 
setor kas oleh TKK dan kondisi persaingan yang semakin terasa. Hal ini terjadi karena 
cabang belurn siap untuk kehilangan unit sebagai surnber pendanaan mereka dan juga 
karena individu yang ada di cabang serta cabang sebagai suatu organisasi, memiliki 
kepentingan (interest) dalarn hubungan antara unit-cabang selama ini. Sehingga 
transforrnasi yang dilakukan dianggap merugikan.Penolakan (resistance) ini dapat 
bersumber dari individu-individu yang ada dalam organisasi (penolakan individual atau 
individual resistance) maupun organisasi secara keseluruhan (penolakan organisasi 
atau organizational resistance). 

Individual resistance timbul akibat ; kebiasaan (habit), faktor kinerja 
(performance factors), ketakutan akan sesuatu yang belurn diketahui (fear of the 
unkwon), kurangnya pengetahuan (lack of knowledge). Sedangkan surnber dari 
penolakan organisasi adalah ; kelambanan struktur organisasi (stuctural inertia), adanya 
perasaan terancam terhadap kewenangan yang ada, dan ancaman terhadap alokasi 
sumber daya yang dirniliki. 

Penolakan terhadap perubahan ini berlanjut terhadap konflik organisasi, seperti 
terjadi parochialism (lebih rnernentingkan kelornpok dibanding kesejahteraan bersama), 
kewenangan yang turnpang tindih (overlapping authority), dan kecernburuan terhadap 
alokasi sumber daya. Apabila penolakan terhadap transformasi yang dilakukan dan 
konflik yang timbul tidak diatasi, rnaka akan rnerugikan BRI secara keseluruhan. 
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Berbagai upaya untuk mengantisipasi penolakan ini adalah dengan ; Kepemimpinan 
yang berkharisma leadership), Meiakukan soisalisasi kepada seluruh 
individu yang ada dalam organisasi (tidak melupakan aspek 
k o m u n i k a ~ i l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ) ,  melibatkan karyawan untuk ikut berpartisipasi dalam 
transformasi yang sedang berjalan, melakukan penerapan prinsip perubahan yang 
diarahkan (directive change) dengan dibentuknya perwakilan perusahaan (cor~ora t~  
Representative), pemetaan (mapping) yang jelas terhadap wilayah pemasaran dabang 
dan unit, dan dapat menjadikan konfiik yang terjadi sebagai kekuatan untuk 
mernecahkan masalah yang dihadapi (management conflict). 

Agar proses transformasi yang dilakukan berjalan dengan muius dan berhasil 
mencapai apa yang diinginkan, maka perbaikan terhadap mental dasar para karyawan 
(basic mentality), perubahan terhadap budaYa kor~orat (corporate culture) Yang lebih 
kondusif, dan pemantapan sistim manajemen (management system), adalah beberapa 
ha1 yang perlu dilaksanakan. Selain itu juga dibutuhkannya kepemimpinan yang 
berkharisma, yaitu kepemimpinan (atau pemimpin) yang mampu mengendalikan dan 
mengantisipasi kompetensi yang terjadi dalarn organisasi (internal competencies) dan 
memeiihara budaya korporat yang kondusif, serta mampu memotivasi seluruh jajaran 
karyawan dalam unit usaha. 

Transformasi yang dilakukan akan optimal dan memberikan hasil terbaik bagi 
BRI, apabila diberikan perhatian yang lebih baik atas kualitas sumber daya manusia, 
dan sosialisasi atas pengembangan bisnis yang dilakukan. Unsur manusia menjadi 
sangat vital dalarn proses transformasi BRI dan dalam rangka menghadapi era 
perdagangan bebas, seperti AFTA 2003 dan APEC 2010. Di era globalisasi, keharusan 
suatu unit usaha untuk memiliki SDM yang unggul dan berkualitas prima tidak bisa 
ditawar-tawar lagi. Perkembangan bisnis mikro yang telah lama digeluti BRI (sejak 
Kupedes diperkenalkan tahun 1983) saat ini rnulai dimasuki oleh bank-bank lain, 
terutama bank swasta nasional (Warta BRI, 1999). Dengan demikian, kondisi internal 
BRI, seperti hubungan antar SDM, kualitas produk dan peiayanan, waktu dan efisiensi 
unit usaha, menjadi acuan yang sangat penting dalam menyusun strategi manajemen 
dan bisnis yang adaptif dalam setiap perubahan kondisi lingkungan. 
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